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लेखकयची नोंद 

कॅथरीन कॅरोल शेली, "केट," िा जन्म २५ सप्टेंबर १८६५ ला आयलडं 
मध्ये झाला होता. ती एक वर्ागिी होण्याच्या आत ततच्या आईवडडलानी 
ततला अमेररकेत आणले. तयाांनी आयोवाच्या मोइांर्ोना शहराजवळ एक 
छोटेसे फामग खरेदी केले. केटच्या वडडलाांनी शशकार्ो आणण उत्तर-पश्विमी 
रेल्वेमार्ागवरून ददसणाऱ्या हनी क्रीकच्या समोर आपले घर बाांधले आणण 
ततथेि शेती केली. तयाांनी रेल्वेत नोकरी पण केली.

केटच्या नांतर, तयाांना अजून िार मुले झाली, जेम्स, मेमे, मार्गरेट 
आणण जॉन. शेली याांच्या घरात जीवन कठीण पण सांतोर्जनक होत.े
घर नेहमी िाांर्ले शमत्र आणण आनांदाने भरलेले असे.

जेव्हा केट १३ वर्ागिी झाली, तवे्हा ततच्या वडडलाांिा मतृयू झाला. 
एक वर्ागच्या आत १० वर्ागिा जेम्स डसे, मोइनेस नदीत बुडाला. शमसेस 
शेली वास्तवात या दुुःखातून उभारी धरु शकल्या नाही.

केटने फामग िालवण्यािी आणण छोट्या मुलाांिी काळजी घेण्यािी 
जबाबदारी स्वतुःवर घेतली.

जेव्हा डसे मोइनेस नदीच्या भार्ात, एक प्रिांड तूफान आले तवे्हा 
जीवन कसेबसे लटकत होत.े मर् केटने सांकटाशी सामना करायि ेठरवले 
आणण ती रात्री एकटी तया कामासाठी तनघाली जे ततला तति ेकतगव्य 
वाटत होत.े



मोइांर्ोना,
आयोवा ६ जुल ै१८८१ 

पांधरा वर्ागच्या केट शलेीने दोरीवर टाकलेली 
िादर ओढली.

एक भयानक वादळ येत होत.े

केटला वादळ हवेतनू जाणवत होत.े

जशी ती मोठी टोपली घरात घेऊन आली तवे्हा 
एक र्ार हवा वाहत होती.

मर् काळे ढर् जमा झाले आणण आकाशात 
अांधार पसरला.



केट आपल्या छोट्या बदहणी आणण भावा बरोबर 
स्वयांपाक घराच्या णखडकीत उभी होती.

ततने वीज िमकताांना बतघतली.

ततने पहाडाांमध्ये र्डर्डाट ऐकला.

मर् जोरात पाऊस आला.

जसा पाऊस झाला तवे्हा ततने हनी क्रीकमध्ये पाणी 
वाढत असल्यािे बतघतले.

लवकरि पाणी ककनाऱ्याच्या बाहेर तनघाले. तयामळेु 
तयाांच्या भार्ात पाणी आले.

“मी जनावराांना र्ोठ्यातनू बाहेर काढायला जात 
आहे.” केट म्हणाली.

“जर पाणी अशाि प्रकारे वाढत र्ेले तर जनावरे 
बडुतील.”

"सावध रहा, पाण्यात घसरू नको,” आईने साांचर्तले.



केट पहाडावरून खाली पळाली.

ती चिखलाने भरलेल्या पाण्यातनू र्ोठ्यात पोहिली.

ततने दोन्ही घोडयाांना बाहेर काढले आणण तयाांनी उांि 
जार्ेवर हाकलले.

ततने र्ाईंना एका डोंर्रावर िढवले.

मर् ती परत र्ोठ्यात र्ेली. ततने काही डुकरािी 
पपल्ले उिलली आणण तयाांना घरात घेऊन आली.

तोपयतं ती पणूगपणे शभजली होती.



केटने वाळलेले कपड ेघातले आणण परत 
णखडकीत जाऊन उभी रादहली.

पण पावसाने ततला सोडले नाही.

परुािे पाणी घराच्या जवळ येऊ लार्ले.

जेव्हा वीज िमकली तवे्हा केटला रेल्वेच्या 
िमकणारे रूळ ददसले.

रेल्वे रूळ, हनी क्रीकच्या दसुऱ्या बाजूला होत.े

केट पाऊसात डोकावनू हनी क्रीकच्या रेल्वे 
रूळ बघण्यािा प्रयतन करत होती.

या वादळात पलू कसा दटकेल?



जेवण झाल्यावर लहान मलेु झोपायला रे्ली.

नऊ वर्ागिी मेमी, आई आणण केट बरोबर जार् ू
इश्च्छत होत.े

सर्ळेजण स्वयांपाक घरातील टेबलवर वादळामळेु 
येणाऱ्या सांकटावर र्प्पा मारत होत.े

तया रेल्वेत काम करणाऱ्या लोकाांच्या बाबत 
काळजी करत होतया.

अध्याग रात्री, एक एक्सप्रेस टे्रन न थाांबता मोइर्ोना 
स्टेशनमधून जाईल.

टे्रन डसे मोइनेस नदीवर बाांधलेला लाांब पलू पार 
करेल.

मर् टे्रन केटच्या घराजवळच्या हनी क्रीकवर 
बाांधलेला पलू ओलाांडले.

तो पलू सरुक्षित होता का?



अकरा वाजल्यानांतर काही वेळाने 

केट आणण ततच्या आईने इांश्जनिा आवाज ऐकला.

इांश्जन रुळावरून हळूहळू जात होत.े

एक्सप्रेस टे्रन येण्याच्या आधी रेल्वे कमगिारी रूळ 
आणण पलुािी तपासणी करत होत.े

रेल्वे कमगिारी, हनी क्रीकवर तयार केलेल्या पलुाकड े
जात होत.े

अिानक, इांश्जनिी शशट्टी जोरात वाजू लार्ली.

तवे्हा केटने एक भयानक तटुण्यािा आवाज 
ऐकला.

ततला तवररत समजून िुकली की पलू तटुला.



केटने र्रम इांश्जनावर थांड पाण्यािे फवारे टाकण्यािा आवाज 
ऐकला.

ततने पटकन उडी मारली.

"ओह, आई," केट रडली.

"रेल्वे कमगिारी, हनी क्रीकमध्ये बडुाले आहेत. मला तयाांना 
मदत करायला जायला हवे.”

अपघाताने मलुाांिी झोप मोडली.

मलेु केटला जॅकेट आणण टोपी घालताांना 
िुपिाप बघत रादहले.

मर् केटने आपल्या वडडलाांिी रेल्वेिा कां ददल 
पेटवला.



“त ूजाऊ शकत नाही, केट,“ आई म्हणाली.

“ततथे खूप भयानक काही तरी घडले असेल.”

"मला जावेि लारे्ल, आई,” केटने उत्तर ददले.

"हनी क्रीकमध्ये आता कोणी माणूस श्जवांत अस ूशकतो. 

आणण मला अध्याग रात्रीिी एक्सप्रेस टे्रन रोखायला हव.े”

"कृपया, केट," आई म्हणाली.

“जाऊ नको. परुािे पाणी आता आपल्या दरवाज्यापयतं येईल.”

“जर इथे आपले वडडल असत,े तर आपण तयाांच्या 
मदतीला र्ेलो नसतो का?” केटने पविारले.

“त ूबरोबर करत आहे,” आईने आपली सहमती 
व्यक्त केली.

"अच्छा जा, पण सावध रहा. आम्ही तझु्यासाठी 
प्राथगना करू.”



तटुणाऱ्या पलुापयतं जाण्यासाठी केट परू आलेला भार् 
ओलाांडू शकली नाही. 

म्हणून ततने आपल्या घराच्या मार्िा रस्ता तनवडला.

ततथून ती तया रूळावर पोहिू शकली असती जे 
पहाडावर जातात.

पहाडाच्या खालनू पाणी वाहत होत.े

केट पडलेल्या झाडाांवर िढून रे्ली.

ततिा स्कटग ओल्या झाडाांमध्ये अडकला.

ततिे बटू चिखलात फसले.

पण ततने आपल्या वडडलाांिा कां ददल आपल्या समोर 
धरला आणण िालत रादहली.

शवेटी ती रेल्वे रुळावर पोहिली.



केट रूळा बरोबरि तटुलेल्या पलुाकड ेधावत रे्ली.

ततने हनी क्रीकमध्ये र्ाढ पाणी येताना पादहले. 

इांश्जन ककां वा िालक यापकैी कोणतीही व्यक्ती ती 
पाहू शकली नाही.

त ेबडुाले असतील का?

तवे्हा केटला एक आवाज ऐकू आला.

वादळाच्या आवाजामळेु ततला यावर पवववास बसत 
नव्हता.

पण ततला परत आवाज आला.

हो. कोणीतरी बोलवत होत.े



वीज िमकली.

केटने कोणालातरी पाण्याच्या वर झाडािी फाांदी 
पकडलेले पादहल.े

र्ड़र्डाट झाला.

जशी र्जगना कमी झाली, केटने परत आवाज ऐकला.

आता ती दोन व्यक्तीांिा आवाज ऐकू शकत
होती.पण वादळात तयाांिे शब्द समजत नव्हत.े.

“थाांबा! थाांबा!" केट ओरडली. “मी मदत घेऊन परत 
येत.े”

केटने कां ददल मार्े-पढेु केला.

यामळेु लोकाांना कळले की तयाांिा आवाज ऐकला 
र्ेला आहे आणण ती मदतीला येत आहे.



केट, मोइनर्ोना स्टेशनकड ेधाव ूलार्ली.

ततच्याकड ेजास्त वेळ नाही.

अध्याग रात्रीच्या आत, एक्सप्रेस टे्रन येण्याच्या 
आत ततला स्टेशनवर पोहिायिे आहे.

केट रूळाकड ेधावली.

डसे मोइनेस नदी पलुावर पोहिण्याच्या आधी ततला 
परुाच्या पाण्यािा आवाज ऐकू आला..

ततने पलुावरिा रस्ता ददसावा म्हणून ततने कां ददल 
पकडून ठेवला होता..

पण जशी ती पढेु रे्ली हवेच्या वेर्ामळेु कां ददलािी 
छोटी वात पवझली.



केटने अांधारात बतघतले.

मोइनर्ोना स्टेशनपयतं पोहिण्यासाठी ततला 
नदी पार करावी लार्णार होती. 

ततच्या समोर लाांब लाकडी पलू होता.

रुळाच्या बाजूने एक छोटा रस्ता होता.

पण ततथले काही बोडग र्ायब झाले होत.े

ततथे पकडण्यासाठी काहीही नव्हत.े

केट ददवसा उजेडी सदु्धा तो पलू पार करायला 
घाबरत अस.े

मर् ती या वादळातनू, अांधारात तो पलू पार 
करू शकली असती?



केटने हनी क्रीक मधल्या रेल्वे कमगिाऱ्याांिा पविार 
केला.

ततने टे्रनमध्ये प्रवास करणाऱ्या सवग प्रवाशाांिा पविार 
केला जे तटुलेल्या पलुाकड ेवेर्ाने येत होत.े

मर् ती आपल्या हात आणण र्डुघयाांवर बसली आणण 
अडखळत िाल ूलार्ली. 

केटने आपल्या दोन्ही हातानी पलुामधील अांतर 
जाणून घेतले, तयामळेु ती स्वतुः खाली पडणार नाही.

णखळे आणण लाकडािे धारदार कोपरे ततच्या हाताांना 
आणण र्डुघयाना कापत होत ेआणण ततिा स्कटग
फाटत होता.

ततने रुळाांना पकडले तयामळेु ती वाहून जाणार नाही.



परुामळेु नदीवरिी झाड ेआणण फळ्या पलुाला 
टक्कर देत होतया, ज्यात तो हलत होता.

जेव्हा ती पलुाच्या मधोमध पोहिली, तवे्हा 
अिानक रात्री पवजेच्या प्रकाशामळेु ततला रस्ता 
ददस ूलार्ला.

ततने वर बतघतले.

एक पवशाल विृ नदीतनू वाहत ततच्याकड ेयेत 
होता.

तनश्वितपणे त ेझाड पलुाला जाऊन टक्कर देईल.
केटने आपले डोळे बांद केले आणण प्राथगना करू 
लार्ली.



दसुऱ्याि िणी नदीने झाडाला पाण्यात खाली ओढले. 

केटला लाकडाच्या रस्तयाच्या खाली झाड जात असताांना 
अनभुवले. मर् झाड वाहत रे्ल.े

केट भीतीने कापत होती, पण ती आराम 
करण्यासाठी थाांब ूशकत नव्हती.

ततला माहीत होत ेकक आता अधी रात्र होणार 
आहे.

ततला अध्याग रात्री येणाऱ्या एक्सप्रसे टे्रनच्या आधी
स्टेशनवर पोहिायिे होत.े



शवेटी केटच्या हाताला जमीन लार्ली. 

ततने नदी पार केली होती.

मोइांर्ोना स्टेशन आता अधाग मलैापेिा कमी दरू होत.े

मर् ती आपल्या पायावर उभी रादहली आणण पळू 
लार्ली.

ततिे हृदय धडधडू लार्ले. ततच्या र्ळ्यात दुुःखी 
लार्ल.े पण पाऊसात ततला स्टेशनवर प्रकाश ददसला.



केटने रेलवे स्टेशनिा दरवाज़ा उघडला.

आत बसलेले लोक वळाले आणण ततच्याकड ेबघ ूलार्ले. 

केटिे कपड़े फाटलेले आणण मळलेले होत.े

ततच्या जुन्या टोपीतनू पाणी र्ळत होत.े

ततने बोलण्यािा प्रयतन केले पण ततच्या तोंडातनू एक 
शब्दही बाहेर पडला नाही.

शवेटी ती जोरात ववास घेऊ लार्ला, 

“हनी क्रीक मध्ये इांश्जन पडले आहे. एक्सप्रेस टे्रन रोखा.”

तयानांतर केट फरशीवर पडली.
“ती मलुर्ी नक्कीि वेडी असेल,” कोणीतरी 
म्हटल.े



लेककन स्टेशन का एजेंट केट को जानता था.

“ततिे म्हणणे आहे की पलू तटुला आहे,” तो
ओरडला.

“आपल्याला एक्सप्रेस टे्रनला तवररत थाांबवावी 
लारे्ल.”

तो लर्ेि टेलीग्राफ जवळ रे्ला आणण मोइांर्ोनाच्या 
आधीिे स्टेशन ओग्डनेसाठी तयाने सांदेश टाईप 
केला.

एक्सप्रेस टे्रन थाांबवा...पलू तटुला आहे...
एक्सप्रेस टे्रनला थाांबवा!

दसुऱ्या माणसाने एक कां ददल धरला. तयानांतर तो 
प्लेटफामगकड ेधावला.

जर टेलीग्राफने सांदेश पोहिला नाहीतर तो 
एक्सप्रेस टे्रनला लाल झेंडा दाखवनू रोखू शकला 
असता.

दोनश ेलोक घेऊन एक्सप्रेस, अजूनही तटुलेल्या 
पलुाकड ेवेर्ाने येत होती.



पण केटिा तनरोप वेळेवर आला.

रेल्वे कमगिाऱ्यानी ओग्डनेमध्ये एक्सप्रेस टे्रन रोखली.

तो तया रात्री पाठवलेला ककां वा प्राप्त केलेला शवेटिा टेलीग्राफ सांदेश 
होता.

वादळामळेु ४० मलैापयतंिी टेलीग्राफ सेवा ठप्प केली होती.

कोणीतरी केटला उठवनू खुिीवर बसवले.

मर् कोणतरी केटला प्यायला पाणी ददले. 

"हनी क्रीकमध्ये अजूनही दोन माणसे श्जवांत आहेत,” केट म्हणाली.

“मी तयाांना पाण्यात पडलेल्या झाडाांना पकडताांना पादहले आहे.”

"िला आपण तयाांना वािवण्यािा प्रयतन करू,” एक माणूस 
म्हणाला.

“केट त ूआम्हाांला मदत करशील का?” दसुरा माणूस म्हणाला.

“त ूआम्हाांला दाखव त ेकुठे आहेत त?े”



केट रिक दलाबरोबर इांश्जनमध्ये िढली.

तयाांनी डसे मोइनेस नदी पार केली.

हा तोि पलू होता ज्यावरून अडखळत केट आली 
होती.

मर् हनी क्रीकच्या तटुलेल्या पलुावर इांश्जन 
थाांबल.े

सर्ळे लोक शमळून ओरडले आणण पाण्यात 
फसलेल्या लोकाांनी तयाांना उत्तर ददले.

त ेअजूनही झाडाांना लटकून होत.े

पण परुामळेु तयाच्यापयतं पोहिण्यासाठी काही 
रस्ता नव्हता.



केटने आपल्या घराच्या मार्च्या बाजूच्या 
पहाडावर बिाव दलािे नेततृव केले.

ती तयाांना जांर्लाच्या रस्तयाने वरच्या बाजूने 
एका दसुऱ्या पलुा पयतं घेऊन रे्ली.

ततकडून तयाांनी हनी क्रीक पार केली, आणण शवेटी 
तयाांनी तया दोन फसलेल्या लोकाांना वािवले.



शवेटच ेशब्द 
केट घरी आली आणण खूप वेळपयतं झोपनू रादहली. जेव्हा ततला जार् 
आली, तवे्हा ततच्या पररवाराने,शमत्राांनी आणण शजेाऱ्याांनी ततिे आनांदाने 
स्वार्त केले. त ेततच्या साह्साबद्दल ऐकण्यास उतसकु होत.े वातागहर 
आल.े देशभरच्या वतगमानपत्रातील ततच्या धाडसािी कहाणी लोकाांनी 
वािली. लवकरि सवग देशाला केट शलेीच्याबाबत समजले. रेल्वेरोड 
कां पनीने केटला शांभर डॉलर आणण रेल्वेमार्ागने आजीवन मोफत प्रवास 
करण्यािा पास शमळाला. केटच्या सम्मानासाठी लोकाांनी कपवता आणण 
र्ाणी शलदहली. आयोवा राज्याने केटला, एक स्वणग पदकाने सम्मातनत 
केल.े

पण ततला ददल्या जाणाऱ्या सन्मानाांमध्ये रेल्वेप्रवासी शमत्राांनी केलेला 
सन्मान जास्त आवडला. जेव्हा टे्रन ततच्या घरासमोरून जात असे, तवे्हा 
त ेटे्रनला घरच्या समोर थाांबवत ज्यामळेु केट ततथे उतरून आपल्या घरी 
पोहिू शकेल.
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